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O portal IG Turismo divulgou uma 
matéria com seis das mais incríveis caver-
nas abertas à visitação em todo o mundo. A 
matéria apresenta fotos e informações 
básicas sobre as atrações. 

Clique na fonte para conhecer algu-
mas delas e incluir no seu próximo roteiro 
de viagem.

Fonte:  IG Turismo  28/01/2011Clique para assistir o vídeo com imagens da Gruta do Janelão

MAKING OF DE LUIZA BRUNET NO PERUAÇÚ
Por   Marcelo Rasteiro (SBE 1089)

Trupe Vertical (SBE G083)

Está disponível no portal 
YouTube o Making Of Golden Girl 
2010, um ensaio fotográfico 
sobre jóias com a modelo Luiza 
Brunet promovido pela AngloGold Ashanti 
no Parque Nacional Cavernas do Peruaçú.

Nas fotos a modelo aparece nua e com 
o corpo coberto de barro (vide matéria no 

). Apesar da beleza da SBE Notícias nº 173

modelo e/ou da caverna o ensaio não agra-
dou a todos. Há quem defenda que a ima-
gem da caverna deveria ter uma função mais 
nobre e justificável.

Apesar da divulgação, que poderia ser 
benéfica à economia da região, o parque 
continua fechado. Há mais de 10 anos a 
população local espera sua abertura à visi-
tação, o que deve atrair mais turistas geran-
do emprego e renda a quem é diretamente 
afetado com a existência do parque.

Independente das 
questões ideológicas ou 
políticas, o vídeo foi mui-
to bem produzido, como 
é de se esperar de uma 
campanha publicitária 
internacional, e as ima-
gens, desta vez com mais 
panos, podem agradar os 
olhos de homens e 
mulheres, seja pelas jóias, 
pelas curvas da modelo 
ou pela beleza do cenário.

IG DIVULGA TURISMO 
EM SEIS CAVERNAS 

INCRÍVEIS DO MUNDO

CONCURSO: HINO DA UIS
Por   Ian Ellis Chandler

Comissão de Artes e Letras da UIS

A  
- UIS, entidade a qual a SBE é afiliada, está 
promovendo um concurso para escolher 
um hino para a entidade.

REGRAS DA COMPETIÇÃO

1. As propostas devem ter duração de 
entre 60 e 90 segundos.

2. Devem ser enviadas em forma digi-
tal para o Bureau da UIS via Comissão de 
Artes e Letras (Ian Ellis Chanmdler).

3.O prazo para envio é até o fim de 
janeiro de 2012.  As propostas serão avali-
adas na reunião de verão do Bureau em 
2012 que poderá optar por não selecionar 
nenhuma das propostas.

4. A música em forma digital não deve 
incluir a letra, embora possa ser enviado 
um arquivo adicional já com a letra. A letra 
pode estar escrita em qualquer uma das 
seguintes línguas adotadas pela UIS: 
inglês, francês, alemão, italiano, russo, ou 
espanhol.

5. As propostas devem ser originais e 

União Internacional de Espeleologia

não se basear em 
nenhuma música já 
existente.

6. As propostas 
devem ter um estilo 
universal, não um 
estilo geralmente 
associado com um país específico.

7. O estilo deve ser atraente por mui-
tos anos e não se basear em nenhum estilo 
moderno específico.

8. As propostas devem tentar captar o 
espírito da espeleologia.

O ganhador (se houver) será anuncia-
do na sessão de abertura do 

 (16º ICS), em 
2013 na cidade de Brno, na Republica Tche-
ca, enquanto se hasteia a bandeira de UIS. 

Não haverá premiação financeira, 
somente a honra de compor o hino da UIS.

CONTATOS INICIAIS COM

Ian Ellis Chandler. 
UIS Arts and Letters Commission

Telefone: 0034 942619903 (Espanha)

16º Congresso 
Internacional de Espeleologia

artcaves@yahoo.es

O prazo para submissão de trabalhos 
ao 31º Congresso Brasileiro de Espeleologia 
(31ºCBE) vai até dia 03 de junho.

Qualquer pessoa inscrita no congres-
so pode enviar trabalhos completos e resu-
mos expandidos com temas ligados ao 
estudo de cavernas.

Os trabalhos recebidos são avaliados 
por uma comissão de pesquisadores e, em 
sendo aprovados, serão apresentados no 
congresso em plenária ou sob a forma de 
painel, além de publicados nos Anais.

Os 
 e 

disponibilizados integralmente de forma 
gratuita em seu site, incentivando a difusão 
do conhecimento espeleológico.

As regras para submissão de trabalhos e 
outras informações estão disponíveis em:  

 

Anais CBE são publicados pela SBE 
em meio eletrônico (ISSN 2178-2113)

www.cavernas.org.br/31cbe.asp

31º CBE: SUBMISSÃO 
DE TRABALHOS ATÉ 

03 DE JUNHO

Carlsbad - Estados unidos
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http://www.uis-speleo.org/
http://www.speleo2013.com/
http://www.uis-speleo.org/
http://www.cavernas.org.br/anaiscbe.asp
http://www.cavernas.org.br/sbenoticias/SBENoticias_173.pdf
http://youtu.be/q8MQO6YkP4g
http://turismo.ig.com.br/destinos_internacionais/2011/01/28/as+mais+fantasticas+cavernas+do+mundo+10355693.html
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Antes de imprimir,
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Visite Campinas e conheça a
Biblioteca Guy-Christian Collet

Sede da SBE.

Filie-se à SBE

Sociedade Brasileira de Espeleologia
Clique aqui para

saber como se tornar
sócio da SBE

Tel. (19) 3296-5421

Filiada à
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

CAMPINAS
PRIMEIRO OS QUE MAIS PRECISAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

Se não tem, a gente faz...
Data: 10/2007 - Autor: Marcelo Augusto Rasteiro (SBE 1089) - Trupe Vertical (SBE G083)
Galeria EGMS (MG) - Desenvol. 15 m. - .
Clarlos Faraco, do Espéleo Grupo de Monte Sião (EGMS), dedicou-se 2 anos para construir a 
caverna e inaugurá-la durante o 23° Congresso Brasileiro de Espeleologia, em 1995.

Museu Histórico e Geográfico de Monte Sião MG

Mande sua foto com nome, data e local para: sbe@cavernas.org.br

As edições impressas estão disponíveis 
para consulta na Biblioteca da SBE. 
Os arquivos eletrônicos podem ser 

solicitados via e-mail.

Novas 
     Aquisições

Boletim MAD Nº15, Magara Aras-
tirma Dernegi: 2009.

Boletim Endins Nº32, Federació 
Balear D’Espeleologia: Nov/2009.

Boletim Endins Nº31, Federació 
Balear D’Espeleologia: Nov/2008.

Boletim eletrônico TocaNews º16, 
Projeto Paleotocas: Mai/2011.

Revista Horizonte Geográfico 
Nº134, Ed Horizonte: 2011.

21 a 24/07/2011
31º CBE - Congresso 

Brasileiro de  Espeleologia
UEPG - Ponta Grossa PR

www.cavernas.org.br/31cbe.asp

2013
16º ICS - Congresso 

Internacional de Espeleologia
Brno - República Checa

www.speleo2013.com 
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31º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
ESPELEOLOGIA

Espeleodiversidade:
Ensino e Conservação

21 a 24 de julho de 2011

INSCRIÇÕES ABERTAS

www.cavernas.org.br/31cbe.asp

21/07/2011
 Simpósio de Sustentabilidade 

no Manejo e Gestão do 
Turismo em Cavernas

UEPG - Ponta Grossa PR
www.cavernas.org.br/31cbe.asp
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http://www.cavernas.org.br/sociedade_filiacao.asp
mailto:sbe@cavernas.org.br
http://www.cavernas.org.br/sbenoticias.asp
http://www.uis-speleo.org/
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
mailto:sbe@cavernas.org.br
mailto:sbe@cavernas.org.br
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.speleo2013.com 
http://www.cavernas.org.br/31cbe.asp
http://www.cavernas.org.br/31cbe/31cbe_simposio_turismo.pdf
http://www.portalmontesiao.com.br/museu.htm

